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 Vamos fazer uma rápida recapitulação a respeito da 

Sefira dos Mestres: TIPHARET. Lemos n’O EREMITA: 

“A lanterna do “bon pére” aparentemente não brilhava, 

pois a luz do sol se irradiava de Binah a Tipharet. Os três 

amigos puseram-se a caminho da Sephirah dos mestres, 

pois o EREMITA ia fazer uma revelação aos seus pares. 

Chegados a Tipharet, os 3 amigos não tiveram problema 

para ingressar na Sala dos Mestres. O Hierophante já lá 

estava. A conversa entre o Mestre do Sorriso e o Mestre 

da Bondade ia animada, quando os 3 entraram,  

suavemente, como uma lufada do vento da tarde.  O 

Santo Mestre pediu silêncio, lembrando que o motivo da 

reunião daquela manhã era uma revelação que o 

Prudente Mestre Eremita iria fazer. Este, baixando a 

cabeça em sinal de humildade, fez o cumprimento:  

-“Meus irmãos, meus iguais : UNITATE  IN  VERITATE. Meu 

Santo e Supremo Mestre de todos nós, Karibu Divino, 

Jesus, a Ti a honra, o cetro, o poder, ‘per eonas’”. 

 Todos disseram “Amém”.(...) 

Então os mestres retiraram-se para influenciar 
as mentes dos que os amam, segundo a 

Ordem de cada um e segundo a permissão de 
que atuem em determinadas doutrinas, 
filosofias e religiões. 

 Quanto ao nosso bom EREMITA, a esta 

hora você pode encontrá-lo no Caminho de 
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Binah e Tipharet, conversando tranquilamente 

com Raphael e Tzafkiel. Sua missão é dar 
conselhos,  ensinar a Prudência, e a valorizar 
a experiência. Ele é conhecido também como 

O VELHO SÁBIO”. 

 Depois do encontro com O EREMITA, 
Raphael cumpriu a obrigação de exaltar 

HÉRCULES à condição de Mestre: 

“Kamael  saudou o amigo com um forte aperto de mão, 

parabenizou-o pelo sucesso na realização das 12 façanhas 

de que o incumbira  Euristeu, e iniciaram,  juntos, o 

Caminho de Geburah para Tipharet. Lá eles encontrariam 

os Mestres que consagrariam Hércules o humano mais 

forte, personificação da própria FORÇA. 

-“Caro amigo - disse Kamael – sabemos que Raphael te 
espera para consagrar tuas vitórias. Tu te tornaste um 
Mestre quando concluíste os doze Trabalhos que te 
impôs  Euristeu. Aqui, terás a tua Apoteose”. 

 E assim foi. Kamael retornou para sua 

Sefira – que é Geburah – ficando Raphael e 
HÉRCULES em Tipharet. 

 Quando lemos a respeito de HÉRCULES, 

nos vem à mente, decerto, a incrível 
semelhança entre ele e um certo Galileu. 
Todos os Mestres de Tipharet são, de certa 

forma, um reflexo desse Mestre dos mestres. 
Porém essa semelhança, que tem uma forte 
razão de ser, tem sido malevolamente 
exagerada por alguns escritores. São 
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abundantes os autores maçons ou espíritas 

que traçam um paralelismo hiperbólico entre 
Jesus e outros mestres. Um bom exemplo é o 
erudito autor maçon J.M.Ragón, no seu livro 

“A Missa e seus Mistérios”: 

 

 

 Tomo como exemplo de maledicência do 

autor, muito culto, aliás, o capítulo XXIII, no 
qual, à semelhança de muitos outros autores 
anticristãos, assimila Jesus ao Sol. Daí, a 
Apolo, a Mitra e outros. O Pai-Nosso é dado 

como uma oração recitada no ‘kadish’ 
hebraico, que por sua vez se originou na 



 
5 

Caldeia, nos tempos de Abraão. Ao invés de 

tomar como uma verdade indiscutível esta 
permanência de uma prece que Jesus ensinou 
aos seus discípulos e Apóstolos, vinda de um 

país de grande tradição cultural – lembramos 
que “caldeu” significa miscigenado – isto é, 
desde os sumérios, o autor prefere considerar 

um miserável plágio. E plágio também é o 
processo de desdobramento em Jesus de 
Nazaré do Mito Solar, constante em todos os 
povos, em todas as épocas. Sendo assim, tal 

qual o Sol, que nasce cercado de 
deslumbrante cortejo de nuvens matizadas de 
rosicler, o nascimento do Mestre é igual ao de 

outras divindades do Oriente Próximo, as 
quais são a epopeia diária do astro-rei: 
nascimento extraordinário, elevação até o 

zênite -  ponto mais alto de sua curva no céu 
-  o sol descai e morre no nadir, para depois 
ressuscitar. Eis aí a explicação simples, 
objetiva e desmistificada da religião de todos 

os tempos, inclusive o Cristianismo. 

-“Haniel, Há um vídeo bem conhecido, 

lançado em 2007 chamado de 'Zeitgeist' 

(espírito da época, em alemão). A equipe 

que lançou o vídeo, formada 

principalmente por Peter Joseph e Acharya 

S., tinham como objetivo provocar uma 



 
6 

"mudança das estruturas sociais que 

influenciam nossas decisões e 

compreensões" e apresentar a  "ciência, 

natureza e tecnologia" em vez da "religião, 

política e dinheiro" como "chave para o 

nosso crescimento pessoal" . O vídeo 

rapidamente ficou famoso, tendo 

conquistado o prêmio de melhor filme no 

festival  “Artivist”, na Califórnia, em 2007 e 

2008 . Entre outras coisas, o vídeo mostra 

supostas evidências de que o Jesus 

histórico não passa de uma cópia das 

mitologias de muitos povos antigos, sendo 

que os apóstolos apenas utilizaram-se de 

histórias conhecidas e criaram um outro 

"deus mitológico". 

-“Sei disso, Raphael. É mais uma peça entre 

o arsenal dos feiticeiros que tentam 

confundir e desacreditar nosso Mestre 

insigne”. 
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-“Vejam” – disse um recém-chegado – “isto 

é o tímpano de uma Catedral Gótica. 

Tímpano, em arquitetura, é uma parte 

retraída sobre uma porta, que geralmente 

apresenta imagens esculpidas. O centro do 

conjunto escultórico mostra Cristo 

exibindo as chagas. O  movimento Zeitgeist 

usou a imagem para zombar da Religião.” 
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  E o desconhecido continuou: 

-“ Historicamente sabe-se que  os deuses 

eram conhecidos pelo menos um século 

antes de Cristo. O argumento dos adeptos 

da teoria pode ser sintetizado neste 

parágrafo: 

Por que nós consideramos as histórias de salvadores 

como Osíris, Dionísio, Adônis, Attis, Mitra e outros 

deuses pagãos fábulas, porém ao encontrarmos 

essencialmente a mesma história contada em um 

contexto judeu, acreditamos ser a biografia de um 

carpinteiro de Belém?  

Porém a alegada semelhança que tais 

autores apregoam NÃO é verdadeira.” 

-“ A ideia defendida por estes autores” – 

disse Raphael – “é que no princípio era 

apenas um deus, Osíris, que foi assimilado 

por outras culturas próximas, criando 

versões próprias. Assim teria surgido 

Dionísio na Grécia, Attis na Ásia menor 
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(atual Turquia), Adônis na Síria, Baco na 

Itália, Mitra na Pérsia e assim por diante”. 

-“ A maioria das declarações listadas acima 

estão contidas no livro "The Christ 

Conspiracy", de autoria de Acharya S. ; dois 

outros autores - Freke e Gandy -  não 

acrescentam nada de novo; na verdade 

apenas complementam algumas destas e 

copiaram outras” – acrescentou Haniel. 

  

A CONSPIRAÇÃO DO CRISTO – A MAIOR 

HISTÓRIA  JAMAIS VENDIDA.  

D. M. Murdock (conhecido pelo 

pseudônimo Acharya S.) publicou também 
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três livros defendendo a teoria de que os 

evangelhos foram criados no II Século para 

competir com outras religiões populares da 

época. 

-“ Os pensadores da Revolução Francesa 

Constantin-François Volney e Charles 

François Dupuis” – disse o desconhecido -  

“propuseram que a história da vida de 

Jesus era baseada no movimento do Sol 

através do Zodíaco, e também 

encontraram referências de alguns rituais 

pré-cristãos representando o nascimento 

de um deus através de uma virgem. Esses 

pesquisadores não tiveram muita 

influência posterior às suas publicações. O 

próprio Dupuis queimou todos os seus 

escritos, por causa da repercussão gerada, 

alegando que “um grande erro é mais fácil 

de ser propagado do que uma grande 

verdade, por que é mais fácil crer do que 
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racionalizar, e por que pessoas preferem as 

maravilhas dos romances à simplicidade da 

história”. 

-“Mas nem por isto” – aparteou Raphael – 

“outros autores diminuíram seu furor na 

ânsia de destruir a fé em Jesus. Podem ser 

rastreados também na história, os 

historiadores da religião Bruno Bauer, 

Thomas William Doane e Samuel Adrianus 

Naber, de acordo com uma tendência 

comum no século XIX. Até a metade do 

século XX esse ponto de vista havia sido 

amplamente discutido”. 

-“Infelizmente” – disse Haniel – “houve 

outros movimentos posteriores, como a 

 teoria que havia uma ampla adoração da 

morte e ressurreição do deus da fertilidade 

Tammuz, na Mesopotamia, Adonis, na 

Síria, Attis, na Ásia Menor, e Osíris no 

Egito; e a interpretação do cristianismo foi 
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feita como uma religião sincretista formada 

sob a influência das religiões de mistério 

helenísticas. Este último movimento foi 

defendido na década de 1930 por três 

acadêmicos franceses”. 

 

JESUS, O SANTO MESTRE 
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-“É digno de nota” – disse o desconhecido – 

“que todos os escritores e eruditos que 

detratam a imagem sagrada do Mestre Jesus 

são elogiados pela mídia: assim com M. 

Goguel, C. Guignebert, e A. Loisy, e 

recentemente por Earl Doherty, Robert M. 

Price e George Albert Wells. Estes três 

inspiraram Timothy Freke e Peter Gandy a 

escrever os livros “The Jesus Mysteries” e 

“Jesus and the Lost Goddess”. D. M. 

Murdock (conhecido pelo pseudônimo 

Acharya S.) publicou também três livros 

defendendo a teoria, argumentando  que 

os evangelhos foram criados no II Século 

para competir com outras religiões 

populares da época”. 

-“Não há a menor dúvida” – ressaltou 

Haniel – “que há um poderoso grupo 

econômico a financiar esses autores. E nós 

sabemos quem são: os Sionistas, inimigos 
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ferrenhos de Jesus, e líderes de todos os 

movimentos ocultos e sociedades secretas 

que, de um ou de outro modo diminuem, 

destroem e corrompem a imagem do 

Senhor. David Rockefeller, uma das 

maiores fortunas do mundo, somente na 

década de 70 financiou a criação de 80 

seitas orientais que tinham os seus 

“messias”,  para competir com Jesus”.  

-“ Edwin Yamauchi argumenta que “esta 

visão tem sido adotada por muitos que 

pouco se dão conta de suas frágeis 

fundações” – tornou o desconhecido. 

-“A imensa maioria dos católicos não leu os 

Evangelhos – aparteou Raphael – e suas 

bases bíblicas são medíocres. Convictos de 

que é a Fé que salva (indiscutível verdade), 

não se dão ao trabalho de ler os Livros 

Sagrados... Quando aparece uma obra do 
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tipo “O Santo Graal e a Linhagem Sagrada” 

sua fé despenca!” 

 

ESTE LIVRO 

PSEUDO-

HISTÓRICO 

ABALOU A FÉ DE 

MUITOS CRISTÃOS 

DESAVISADOS. 
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-“ Verificamos, ao longo de cuidadosa 

pesquisa, que faltam fontes a respeito de 

muitas alegações desses autores, enquanto 

algumas outras estão carregadas de um 

certo exagero e/ou analogia forçada a 

termos cristãos (nem sempre com más 

intenções)” – disse o desconhecido. 

-“Apesar da lista ser extensa” – 

acrescentou Raphael -  “boa parte dela 

(talvez a metade) contém afirmações 

desprovidas de qualquer comprovação 

bibliográfica. Não há sequer fragmentos de 

informação, principalmente em relação aos 

deuses egípcios, para os quais a fonte de 

documentos é mais ampla. Nos livros e 

enciclopédias que se referem à religião 

egípcia  há pouquíssimas acusações que 

podem ser registradas como, no mínimo, 

legítimas”.  
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-“ Não há evidência histórica de que as 

religiões dos deuses citados tenham sido 

inseridas na Palestina nas três primeiras 

décadas do primeiro século”. – Haniel 

afirmou peremptoriamente - Não haveria 

tempo suficiente para que os discípulos 

fossem influenciados por estas mitologias - 

se eles estivessem dispostos a ser -. 

Quando a influência de alguns misticismos 

atingiu a Palestina, principalmente através 

do gnosticismo no final do primeiro século, 

a história da Igreja mostra que este 

movimento não foi aceito, mas combatido 

vigorosamente, inclusive pela Bíblia. A falta 

de sincretismo no cristianismo dificulta a 

concepção de tal ideia errônea”. 

-“ Os pagãos nesse período eram cientes 

do exclusivismo cristão”; – disse o 

desconhecido -  “inclusive chamavam os 

cristãos de ‘ateus' por causa de sua 
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indisponibilidade fundamental de ceder ou 

sincretizar com as outras crenças. Como J. 

Machen explica, os cultos pagãos eram 

não-exclusivistas: “Um homem poderia ser 

iniciado nos mistérios de Ísis ou Mitra sem 

ter que abrir mão de suas crenças 

anteriores; mas se ele quisesse ser recebido 

na Igreja, de acordo com a pregação de 

Paulo, deveria abrir mão de todos os outros 

salvadores em favor do Senhor Jesus 

Cristo... Dentre o sincretismo predominante 

no mundo greco-romano, a religião de 

Paulo, assim como a religião de Israel, 

permanece absolutamente distinta”. 

-“As crenças básicas do cristianismo já 

existiam comprovadamente no primeiro 

século, enquanto que o total 

desenvolvimento do culto da maioria dos 

outros deuses citados não aconteceu até o 

segundo século”. – Raphael assentiu. -  
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“Historicamente, qualquer encontro que 

supostamente  teve lugar entre o 

cristianismo e as religiões pagãs até o 

terceiro século é muito improvável. Até 

hoje não há evidência arqueológica destas 

religiões na Palestina do início do primeiro 

século. A história das influências pode ser 

dividida em três períodos: Primeiro período 

(1-200 d.C.), as religiões de mistérios eram 

restritas e não exerciam influências nas 

outras religiões. Se há qualquer influência, 

ela é na direção contrária: o cristianismo 

influenciou os cultos.  

Segundo período (201-300 d.C.), depois de 

o cristianismo ter se espalhado pelo 

mundo romano, as religiões de mistérios se 

tornaram mais ecléticas, suavizando 

doutrinas severas e, conscientemente, 

oferecendo uma alternativa competitiva ao 

cristianismo (aparece o culto a Cybele 
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oferecendo a eficácia perpétua do banho 

de sangue, que antes era de vinte anos, 

uma influência clara da "lavagem pelo 

sangue de Cristo").  

Terceiro período (301-500 d.C.), o 

Cristianismo passou a adotar a 

terminologia e ritos dos cultos de mistérios 

(por exemplo, a adoção da data 25 de 

dezembro)”. 

-“Vamos examinar detidamente um 

exemplo”; – sugeriu o desconhecido – 

“vamos ao mito de Osíris: 

Possuia mais de 200 nomes divinos, 

incluindo Rei dos Reis, Senhor dos 

Senhores, Deus dos Deuses, a Ressurreição 

e a Vida, Bom Pastor, Pai da Eternidade, o 

deus que "fez homens e mulheres nascerem 

de novo." 
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Isso é o que afirmam os “eruditos” Freke e 

Gandy. Os registros históricos apresentam 

os títulos seguintes: 

Senhor de tudo, o Bom Ser (o título mais 

comum), Senhor do Mundo dos Mortos, 

Senhor/Rei da Eternidade, Soberano dos 

Mortos, Senhor do Ocidente, O Majestoso, 

"aquele que se assenta", o Progenitor, o 

Carneiro, "grande Palavra" (como em, "a 

palavra do que virá a ser e que não é " - um 

reflexo da antiga noção do poder criativo 

da expressão de uma palavra, encontrada 

também no grego Logos),"Líder dos 

Espíritos " ; “regente da eternidade” , 

"deus vivo", "Deus acima dos deuses"... 

Nenhum dos títulos citados se aproxima ou 

é especificamente similar com os que 

foram atribuídos a Jesus! 
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-“Mas é inegável que há paralelismos 

notáveis como no aparecimento da Estrela 

de Belém” – disse Haniel. 

Sua chegada ao mundo foi anunciada a 

três Reis Magos por uma estrela no 

ocidente 

“As três estrelas Mintaka, Anilam, e Alnitak 

no cinturão de Órion apontam diretamente 

para a estrela de Osíris ao ocidente, Sírius, 

indicando seu nascimento. Freke e Gandy 

repetem a última parte sobre a estrela. 

Porém, embora alguns estudiosos 

relacionem Osíris com Órion, eles por sua 

vez, nada sabem sobre "reis magos" ou 

uma "estrela no oriente". 

Ele foi uma hóstia simbólica. Seu corpo foi 

comido numa cerimônia religiosa sob a 

forma de bolos de trigo, a "planta da 

Verdade” 
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Não foi achado nada na literatura 

acadêmica que relatasse algo semelhante... 

Salmo 23: é uma cópia de um texto egípcio 

apelando para Osíris, o Bom Pastor, que 

conduz o cansado rumo aos "pastos 

verdejantes" e às "águas tranquilas' das 

terras de néfer-néfer, a fim de restabelecer 

a alma e o corpo e, para dar proteção no 

vale da sombra da morte 

Se isto é verdade, nenhum comentarista na 

religião egípcia ou do Antigo Testamento 

sabe disso. Provavelmente Osíris fosse 

conhecido como um pastor e, de fato tal 

imagem era popular no Antigo 

Testamento, mas esse termo não foi visto 

sendo aplicado a ele por ninguém, a não 

ser pelos defensores dos mitos. 

 A oração do Pai Nosso foi prefigurada por 

um hino egípcio à Osiris do início ao fim, “Ó 
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Amém, ó Amém, que estais no céu.” Amém 

também era citado no final de cada oração. 
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 Aqui há uma coisa interessante.  O já citado Ragón, 

no capítulo XXIII, faz uma afirmação igual, e com igual 

intenção: diminuir a importância do Pai-Nosso. Porém, 

enquanto os “eruditos estudiosos” Freke e Gandy acusam 

Jesus de plagiar uma saudação a Osíris, o 

“eminentemente culto” Ragón afirma que Jesus tirou a 

oração dominical, que ensinou a seus discípulos, da 

tradição sumeriana; mais precisamente, caldaica. 

Perguntamos aos detratores do Cristianismo: o plágio se 

fez de um hino caldeu, ou de uma saudação a Osíris? 

 

RAGÓN, NO LIVRO AO 

LADO, AFIRMA QUE O 

PAI-NOSSO 

FOI COPIADO DE UMA 

PRECE CALDAICA QUE 

RECEBE O 

NOME DE “KADISH”. 
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FREKE E GANDY 

GARANTEM QUE O PAI-

NOSSO É UM 

PLÁGIO DE UM HINO A 

OSÍRIS. 
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A oração do Pai Nosso foi prefigurada por 

um hino egípcio a Osiris do início ao fim, “Ó 

Amém, ó Amém, que estais no céu.” Amém 

também era citado no final de cada oração 

O hebraico "Amém" nunca é usado 

como uma saudação e quer dizer "que 

assim seja", o que significa que não é algo 

"invocado" como é uma divindade. Ainda 

assim, tal oração citada como argumento é 

desconhecida para os estudiosos da 

religião egípcia. 

Tal como o Senhor da vinha, foi um grande 

mestre viajante que civilizou o mundo. 

Soberano e juiz dos mortos. 

Em nenhum lugar Osíris é chamado de 

"Senhor da vinha". Ele é o governante e 

juiz dos mortos, mas isso não descreve 

Jesus, que simboliza um Deus que não é 

Deus dos mortos, "mas dos vivos" (Lc 

20.38). No máximo Osíris representa o que 
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pode se esperar de qualquer divindade 

suprema: domínio e julgamento. 

Em sua paixão, Osíris foi alvo de uma 

conspiração e mais tarde assassinado por 

Seth e "os 72” 

Esta é, segundo James P. Holding, uma 

combinação de falsificação terminológica, 

meia-verdade, e irrelevância . Não houve 

uma "paixão" no referido incidente, de fato 

houve um complô executado por Set 

contra Osíris. Houve uma grande festa, em 

que um caixão foi trazido por Set, ele então 

incentivou a todos, incluindo os 72 

participantes do complô e uma rainha da 

Etiópia, a deitarem-se nele para verificar as 

medidas. Finalmente chegou a vez de 

Osíris, ele foi convencido a deitar no 

caixão. No momento em que Osíris entrou, 

Set fechou e pregou o caixão e, o lançou no 

rio; Osíris morreu sufocado. Observe que 
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os 72 aqui também são inimigos de 

Osíris(como o Sinédrio era de Jesus). 

Conforme consta na narrativa, Ísis, a 

esposa de Osíris passou a procurar o 

caixão. Ela o encontra na Síria, onde ele 

havia sido incorporado à coluna de uma 

casa. Ela pranteou tão alto que algumas 

crianças na casa morreram do susto. Mais 

tarde, ela o levou para fora, abriu a tampa, 

então ficou procurando por Osíris. Nesse 

meio tempo Set encontrou o caixão e 

dilacerou o corpo de Osíris em 14 pedaços, 

espalhando-os por todos os lugares. Como 

resultado, Ísis passou a buscar os pedaços 

e os enterrava à medida que achava um a 

um. Uma história alternativa mostra Ísis, 

Anúbis, e Rá unindo novamente as partes 

do corpo, envolvendo-o com faixas, e 

revivendo seu corpo. 
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A ressureição de Osíris serviu para dar 

esperança a todos que também desejam a 

vida eterna 

Segundo Paulo, o maior fundamento da fé 

cristã é a crença na morte e ressurreição 

de Jesus (I Co 15:13,14). Ainda no início do 

capítulo de 1ª a Coríntios 15, os exegetas 

do Novo Testamento encontram fortes 

evidências para defender a realidade do 

fato da ressurreição. E foi justamente nesta 

pedra fundamental que os críticos 

aproveitaram para divulgar os paralelismos 

com personagens das religiões de mistério 

e das deidades que experimentaram morte 

e ressurreição. A idéia do paralelo entre os 

deuses que morrem e ressuscitam e o 

conceito cristão da morte e ressurreição de 

Jesus foi popularizada pelo livro de James 

Frazer, The Golden Bough,  publicado pela 

primeira vez em 1906. Segundo ele e 
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muitos outros críticos da modernidade, 

não há qualquer diferença entre a 

ressurreição de Jesus e a daquelas 

deidades que eram conhecidas pela 

mitologia. Não é senão a partir do terceiro 

século depois de Cristo que encontramos 

suficiente material a respeito das religiões 

pagãs que permitam uma relativa 

reconstrução de seu conteúdo. Muitos 

escritores utilizam-se deste material 

(depois de 200 d.C.) para formular 

reconstruções das religiões dos séculos 

anteriores. Essa prática, porém, é 

extremamente anti-acadêmica e não pode 

permanecer sem desafios . Na realidade, 

segundo Pierre Lambrechts, os textos que 

se referem à ressurreição são muito 

tardios, do segundo ao quarto século A.D. 

A aparente ressurreição de Adonis, por 

exemplo, não tem sequer uma evidência, 
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nem nos textos antigos nem nas 

representações pictográficas. Quanto à 

ressurreição de Attis, não há qualquer 

sugestão que ele fosse um deus ressurreto 

senão até depois de 150 d.C. 

O caso mais importante desta seção talvez 

seja o do deus Osíris. A versão mais 

completa do mito de sua morte e 

ressurgimento é encontrada em Plutarco, 

que escreveu no segundo século depois de 

Cristo. De acordo com a versão mais 

comum do mito, Osíris foi assassinado por 

seu irmão que então o afundou em um 

caixão no rio Nilo. Ísis descobriu o corpo e 

o levou de volta ao Egito. Mas seu cunhado 

mais uma vez ganhou acesso ao corpo, 

dessa vez o desmembrando em catorze 

pedaços, os quais ele jogou longe. Depois 

de muita procura, Ísis recuperou cada 

pedaço do corpo. Algumas vezes aqueles 
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que contam a história se contentam em 

dizer que Osíris voltou à vida, mesmo que 

isso passe longe daquilo que a linguagem 

utilizada pelo mito permite dizer. Alguns 

escritores ainda vão mais longe ao falar 

sobre a “ressurreição” de Osíris. Ísis 

restaura o corpo de Osíris e ele é colocado 

como um deus do mundo dos mortos. 

Roland de Vaux complementa dizendo: 

O que significa Osíris ter “levantado para a 

vida”? Simplesmente que, graças à 

ministração de Ísis, ele pode levar uma vida 

além, na tumba, que é quase uma perfeita 

réplica da existência terrestre. Mas ele 

nunca mais voltará a habitar entre os 

viventes e reinará apenas sobre os 

mortos... Este deus revivido é, na realidade, 

um deus “múmia” . 

Em outras palavras, Osíris é uma deidade 

que morre, mas não que ressuscita. Ele é 
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sempre retratado em forma mumificada. 

Além disso, de acordo com Wilbur Smith, 

uma das maiores autoridades em religiões 

antigas, “não há nada nos textos que 

justifique a presunção que Osíris sabia que 

iria levantar dos mortos, e que se tornaria 

rei e juiz dos mortos, ou que os Egípcios 

acreditavam que Osíris morreu em seu 

favor e que retornou a vida para que eles 

pudessem levantar da morte também” . A 

conhecida fórmula egípcia repetida 

"Levante-se, você não morreu", quer seja 

aplicada à Osíris ou à um cidadão do Egito, 

sinalizava uma vida nova e permanente no 

reino dos mortos. Sobre isso, o autor 

Frankfort concorda: 

"Na verdade, de modo algum Osíris foi um 

deus 'agonizante', e sim um deus 'morto'. 

Ele nunca retornou entre os vivos; ele não 

foi libertado do mundo dos mortos. Pelo 
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contrário, no geral Osíris pertencia ao 

mundo dos mortos, era a partir de lá que 

ele concedia suas bênçãos sobre o Egito. 

Ele sempre foi retratado como uma múmia, 

um rei morto" . 

Conforme observa Yamauchi, "os homens 

comuns aspiravam a identificação com 

Osíris como aquele que triunfou sobre a 

morte." Mas é um erro comparar a visão 

egípcia da vida após a morte com a 

doutrina bíblica da ressurreição. Para 

alcançar a imortalidade o egípcio tinha que 

satisfazer três condições: Primeiro, seu 

corpo tinha de ser preservado por meio da 

mumificação. Segundo, a alimentação era 

fornecida pela própria oferta de pão e 

cerveja. Terceiro, feitiços mágicos eram 

sepultados com ele. Seu corpo não 

ressurgia dos mortos; ao invés disso 

elementos de sua personalidade - seu Ba e 
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Ka - continuavam a pairar sobre seu 

corpo”.  Assim, como escreveram os 

autores do livro “Reinventing Jesus”, 

Komoszewski, Sawyer e Wallace , a 

“ressurreição” de Osíris está mais parecida 

com a história de Frankenstein do que com 

a de Jesus.Existem de fato muitas histórias 

de deuses egípcios espalhando várias 

partes do corpo ao redor, para não 

prejudicar o conjunto, pois "pensava-se 

que corpos divinos eram imunes às 

substituições" . Neste caso, o corpo morto 

de Osíris não apodreceu e nem se 

decompôs, como se esperava, para que 

fosse montado novamente em conjunto. 

Foi assim com todos estes deuses egípcios: 

Seth e Hórus têm uma luta em que atiram 

excrementos um no outro, em seguida 

cada um rouba os órgãos genitais do outro.  

O olho de Hórus é roubado por Set, porém 
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Hórus o toma de volta e o entrega à Osíris, 

que o devora . Hórus teve uma dor de 

cabeça, e outra divindade se ofereceu para 

emprestar a própria cabeça para ele até 

que sua aflição desaparecesse . Osíris 

pagou um preço por ter morrido mutilado, 

já que ele foi limitado ao mundo dos 

mortos [e de forma notória, alienado como 

consequência do que se passou "acima, na 

superfície"]. 
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-“Há uma teoria muito interessante que explica essa 

sequência de divindades mortas e ressuscitadas” – disse o 

desconhecido. Um notável escritor, literato, crítico 

leterário e filósofo, Julius Evola, falando do mito do Graal, 

expõe uma interessante e impressionante teoria sobre os 

mitos e lendas antigos e sua expressão posterior em 

personagens históricos, como no caso de Jesus”. 

 

-“É, de fato, um ponto-de-vista  bastante inteligente, 

sendo também respaldado pelos fatos” -  disse Raphael. 

“Na tese de Evola, que é ateu, há uma “camada super-

histórica” que precede a história. Essa camada super-

histórica nasce dos arquétipos, no alvorecer da 

humanidade, transmite-se por “tradição oral”, e, 

finalmente, é escrita. Assim surge um mito ou lenda. Mas, 

o curioso é que, em algum momento da História, tais 

fatos – ou a maioria deles – se encarna na vida de algum 

personagem real. Estudando especificamente o Graal, 

Evola demonstra a sobejo, que essa lenda ou mito 

aparece na Ásia. Encontramos documentos e referências 
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à lenda ou mistério do Graal, com outro nome, em um 

povo chamado Tuatha dé Danem, ou Danann. O referido 

autor , no seu magnífico ensaio acima mostrado, cita o 

documento chamado “historia britorum” no qual 

aparecem, sucessivamente, vários povos que pertencem 

à lendária tradição irlandesa, os Edda. Os Asi, ou “heróis 

divinos” lutam com os “Fomoros”, povo obscuro e 

monstruoso, também chamados de “gigantes”, ao qual 

pertence o legendário Connan. Os fomoros são vencidos 

pela raça de “Partholon”, que se extingue, e é substituída 

por outro povo “heroico”, os Neimheidh, que quer dizer, 

“venerável, sagrado, celeste”; a esta altura, aparece a 

raça dos Tuatha dé Dannan, “gente de Anu, ou de Dana”. 

É o rei dos Tuatha – Ogme, homem solar, um tipo de 

Hércules -  quem vence definitivamente os Fomoros e 

conquista a espada do seu rei. A história se encontra no 

“Lebor Gabala”, isto é, Livro das Conquistas”. 

-“E aí” – aparteou Haniel – aparece um fato 

interessantíssimo;  o texto cujo título é Battle of Mag 

Tured narra que os Tuatha cultuam quatro objetos 

trazidos de sua ilha nórdico-atlântica : uma pedra, uma 

lança, uma espada, e um caldeirão. Cada um deles 

contém um ensinamento,  “tradicional”. É a pedra 

fatídica, que indica quem pode ser Rei; é a lança de Lug, 

que torna invencível quem a empunha; a espada de 

Nuadu, a inexorável; e o caldeirão de Dagda, o qual 

guarda uma incrível semelhança com o Graal. Para quem 
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conhece a Tarosofia, esses objetos são  equivalentes a 

ouros, paus, espadas e copas. Fazendo o que na Irlanda 

antiga, nos países dos deuses nórdicos, se tais símbolos 

são dados como de origem egípcia? 

 

De qualquer forma, o caldeirão de Dagda – desprezando-

se os demais objetos, devido ao tema de Evola – será, 

após muitos outros aparecimentos de copos e taças, um 

símbolo conhecido na saga de Arthur, como o Graal”. 

-“É pura coincidência, ou de fato há uma relação entre o 

caldeirão de Dagda e o Graal?” – aparteou o 

desconhecido. “Evola traz para a lenda a noção de 

“mistério” própria da “tradição oral”: O Graal tem um 

conteúdo vivo, um "mistério" que ainda em nossos dias pode ser 

considerado amplamente desconhecido. Encarnado primeiramente 

em um pequeno duque celta, de existência duvidosa que combateu os 

bretões  invasores da ilha, me refiro a Arthur, no século IV d.C., veio a 

constituir-se historicamente na Saga de Carlos Magno, fatual 

e indiscutível. Li e reli a volumosa e atraente História do 

Imperador Carlos Magno e os doze pares da França.  Ali 

se encontra verdadeiramente o Arthur histórico, 
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consubstanciando a lenda do Rei Invencível, da Espada 

Caliburn, dos doze Príncipes e...do Graal, porquanto 

Carlos Magno, sendo católico convicto e praticante,  

assistia à missa diariamente! Considerava-se 

comissionado por Cristo para expulsar os muçulmanos da 

Ibéria e converter os povos bárbaros que desde o Império 

Romano se instalaram naquelas plagas. Então, no 

raciocínio de J. Evola, em Carlos Magno encarnou-se o 

extrato super-histórico, tornando-se histórico. Fácil de 

entender e bastante convincente, não é?” 

  O GRAAL     

  EXCALIBUR 
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 Há um excelente resumo do trabalho de Julius Evola 

na internet. Não menciona sua tese central, mas nos põe 
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a par da História da Britânia, consultada por Evola, e 

segundo a qual o notável filósofo e literato construiu sua 

tese. A seguir, damos o texto da net: 

“As lendas sobre o Graal são muito antigas. 

Todas suas ressonâncias cristãs são só 
coincidências que surgem da junção de certos 
símbolos, imagens ou estruturas profundas da 

mente humana (os arquétipos segundo os 
define C. Jung se baseiam em conceitos pré-
cristãos e dos primeiros séculos do 
cristianismo).  

Procuremos então a informação no grupo das 

"lendas" onde sobreviveram os símbolos e as 

pistas que nos permitirão aprofundar-nos nos 

mistérios dos símbolos dos Guerreiros 

Sagrados, e em particular no mais misterioso 

de todos: o Graal. 

 
 

O primeiro livro a esboçar uma visão 
grandiosa de Artur foi a Historia Regum 
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Britanniae (História dos Reis da Bretanha), 

considerado por alguns historiadores como um 
dos principais manuscritos da Idade Média.  
Concluída em 1.136, foi escrita por Geoffrey 

de Monmouth, clérigo e professor de Oxford. 
Geoffrey afirmava ter utilizado como fonte de 
pesquisa um antigo livro escrito em idioma 

britânico, embora não haja vestígios desse 
volume misterioso e nesse momento introduz 
Merlim, que sem discussão é o mais famoso 
mago de todos os tempos. Em um relato, 

Merlim faz os megalitos de Stonehenge 
voarem da Irlanda até a planície de Salisbury 
na Inglaterra. 

 
Geoffrey também descreve a maneira como 
Merlim fez os arranjos para que Uther 

Pendragon (na antiga Bretanha, um 
Pendragon impunha-se aos diversos reis) 
chegasse até Igraine, a linda duquesa da 
Cornualha, disfarçado como seu marido. Após 

esse encontro a duquesa engravidou, tendo 
concebido Artur. 
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De acordo com "A Batalha de Mag Tured", a 
tradição irlandesa menciona que os Tuatha  

 

(o conjunto dos iguais, a nação ou os pares 
que compartem  uma categoria de cidadãos 
que na saga se refere a uma nação gloriosa e 

superior), se dirigiram à Ilha Maravilhosa, a 
Avalon, a Thule - a misteriosa ilha do mar do 
norte - levando quatro objetos: uma pedra, 
chamada "A Fatídica", a pedra, jóia ou cristal 

do destino que permite explorar o futuro e 
adivinhar quem era o legítimo Rei; uma lança 
capaz de tornar invencível o Guerreiro que a 

portar (a lança que feriu Jesus, o Cristo na 
cruz; uma espada, a inexorável Escalibur 
(Caliburn), a espada cuja invencibilidade se 

relaciona com a legitimidade da mão que a 
empunha e finalmente uma copa ou cálice, a 
copa de Dagdé, inesgotável como uma 
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cornucópia, cujo conteúdo saciava a todos os 

guerreiros, repondo suas forças e curando 
suas feridas, não sem antes elevar seus 
espíritos.  
 

 

Existe um local sagrado chamado 
Glastonbury, impregnado de magias e lendas, 
que remonta à era pagã.  

 
 

Segundo a tradição, ali seria o antigo sítio da 
etérea ilha de Avalon, para a qual Artur teria 
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sido levado para que seus ferimentos fossem 
curados pela fada Morgana.  

 
 
Hoje Glastonbury é uma cidade pequena, mas 
movimentada, porém há muitos séculos, a 

comunidade encerrava-se em uma ilha, 
cercada de pântanos que foram com os 
tempos drenados. Seu antigo nome celta era 

Ynis Witrin, ou ilha de vidro. Segundo a lenda, 
o cristianismo chegou cedo a Glastonbury. 
José de Arimatéia teria sido o fundador da vila 
no primeiro século da era cristã.  

E com ele teria trazido doze missionários e o 
Santo Graal. 
Vamos falar agora da Bretanha ou Britania, 

terra dos Brittons ou Bretões de onde vem a 
história do pai do Rei Arthur, Uther Pendragón 
e de seu irmão mais velho, o pai de Merlin 

(Myrddin, cujo nome mudou com os séculos 
para Merlin), Ambrosius Pendragón que 
participava de rituais secretos de adoração ao 
Deus Mitra (SOL), um deus de Guerreiros, de 
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raízes indo-árias, que chegou a Bretanha 
junto com as legiões Romanas. 

Isto daria algumas luzes sobre certas 
inquietantes coincidências entre as sagas do 
Graal e outros grandes mitos do oriente, dos 

povos ários do Irã e da Índia como também 
do povo semítico dos Árabes. 
O Rei Uther era descendente direto do Rei 
Pescador ou José de Arimatéia, o portador do 

Graal Sagrado, a copa ou cálice da Suprema 
Maravilha. 

Depois da crucificação, José de Arimatéia 
obtém de Pilatos a autorização para que lhe 

entreguem o corpo de Jesus, leva o corpo e 
recolhe o sangue que ainda sai dele numa 
lindíssima copa de ouro (Jesus sangrando 

estaria vivo?). 
 
Supostamente este bom cidadão pagão pediu 
o corpo de Jesus para limpá-lo, ungi-lo e dar-

lhe digna sepultura. Mais tarde, José recebeu 
o batismo.  

O mesmo Jesus, depois de ressuscitado, o 

ungiu com óleos, como aos reis, dando-lhe 
qualidade de primeiro bispo da cristandade. 

 

Com estes mesmo óleos consagrados, vindos 
diretamente das mãos de Jesus, foram 
consagrados os reis britânicos, até Uther 
Pendragón, pai de Arthur. 
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Roberto de Boron faz alusão a uns misteriosos 

antepassados de José de Arimatéia, seres 
solares do Oriente, que obviamente não eram 
cristãos.  

Os Templários trouxeram de suas viagens 
muitas histórias sobre o "Reino de Preste 
João". "Preste" é uma abreviação de 

"presbítero" (Priest), título ocasionalmente 
adotado por sacerdotes e anciães.  
 
O nome próprio pode ter vindo de João, o 

apóstolo que escreveu o quarto evangelho.  
 
Se o império de Preste João foi tão magnífico 

quanto aparece descrito em alguns relatos e 
cartas, as glórias de Roma e Constantinopla 
são triviais comparadas a ele. 

Dizem que ele é um descendente da linhagem 
dos Magos, mencionados no Evangelho. 
 
Geograficamente, essa região estende-se do 

Turquestão ao Tibet e do Himalaia ao deserto 
de Gobi. 

 

A situação do local apresenta estranhas 
analogias, como este sendo o domínio dos 
Hierarcas (Mestres), descritos por Filóstrato 

na biografia de Apolônio de Tiana. 
 
Esta região distante estava cheia de 
maravilhas e o misterioso Imperador Indiano 
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regia-a com um Danda (cetro) de esmeralda 

pura. 

Vivia dentro de um palácio de cristal e seu 
leito era de safira.  

 
Seus trajes eram feitos com lã de salamandra 
e purificados na chama do fogo. 

Cavalgava dragões voadores e diante de seu 
palácio, encontrava-se um espelho no qual o 
soberano podia observar todos os 
acontecimentos que se davam, não só nas 

províncias do seu reino, mas também nos 
países vizinhos.  
E, a maior atração era provavelmente a 

"Fonte da Eterna Juventude". 
Quando se desejava rejuvenescer, bastava-se 
observar um tempo de jejum e depois beber 

três goles de água da fonte. 
A doença e a velhice desapareciam e voltava-
se aos trinta anos. 
 

Diz-se que o próprio Preste João prolongou a 
sua vida até a idade de 562 anos. 
Podemos, então, por aí, estabelecer estranhas 

e interessantes coincidências. 

A Ordem do Templo foi fundada em 1.118. Em 
1.184, o trovador e cavaleiro Wolfram Von 

Eschenbach, escreveu Titurel, no qual 
condensa todas as lendas sobre o Graal.  
Subentendia ele que existia uma relação entre 
o Graal e a Ásia e descrevia-o como uma 
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pedra (und dieser Stein ist Gral gennant - e 

esta pedra tem o nome de Graal). 

Será que ele falava de Shamballa e da pedra 
Chintamini? De fato, Wolfran liga a lenda do 

Graal à de Preste João.  

 
O seu Parsifal levava a taça sagrada (ou a 

pedra) para a Ásia, onde está até hoje 
guardada em uma grande gruta sagrada, sob 
proteção dos irmãos maiores, ou, como 
também são chamados, de Hierarquia Branca 

dos Himalaias, Grande Irmandade Branca, 
G.O.M. ou Governo Oculto do Mundo, etc. 

 

Existe na Índia, desde tempos imemoriais, um 

festival chamado de Kumbha Mela, o Festival 
dos Cântaros de Cerâmica.  

 

Segundo suas escrituras, deuses e demônios 
trabalharam juntos em um antigo passado 
para extrair do oceano o néctar da vida 
eterna, chamado "amrita", que era recolhido 

em um cântaro chamado de "Kumbha 
Dourado".  

Então, há milhares de anos até os tempos 

atuais, é utilizado o "Graal" em rituais e 
práticas (pujas) pelos Indianos, onde este 
vaso ou cálice é chamado pela "ciência mística 

experimental" de Kamandalu. 

O material do qual ele é feito deve ser o mais 
puro e natural possível e, dependendo da 
tradição religiosa, o material se diferencia e 
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vai do ouro à prata ou bronze, até madeiras 

(como a tigela de Buda), pedra, coco e até 
crânios humanos.  

 

O mais interessante é que os livros sagrados 

da Índia e os próprios homens santos 
(Sadhus) afirmam que dentro do Kamandalu é 
que está o néctar divino, o Amrita, a bebida 

da imortalidade ou como os cristãos 
nomearam: "A Água da Vida".  

Prestem bem atenção, eu disse "Água" um 

liquido   puro, sagrado, que contém vida, e não 
qualquer outro elemento. 
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 Repitamos a conclusão apresentada pelo 

“desconhecido”, no capítulo 59: 

“Encarnado primeiramente em um pequeno duque celta, de existência 

duvidosa, que combateu os bretões  invasores da ilha -  me refiro a 

Arthur -  no século IV d.C., veio a constituir-se historicamente na 

Saga de Carlos Magno, fatual e indiscutível. Li e reli a 

volumosa e atraente História do Imperador Carlos 

Magno e os doze pares da França.  Ali se encontra 

verdadeiramente o Arthur histórico, consubstanciando a 

lenda do Rei Invencível, da Espada Caliburn, dos doze 

Príncipes e...do Graal, porquanto Carlos Magno, sendo 

católico convicto e praticante,  assistia à missa 

diariamente! Considerava-se comissionado por Cristo 

para expulsar os muçulmanos da Ibéria e converter os 

povos bárbaros que desde o Império Romano se 

instalaram naquelas plagas. Então, no raciocínio de J. 

Evola, em Carlos Magno encarnou-se o extrato super-

histórico, tornando-se histórico. Fácil de entender e 

bastante convincente, não é?” 
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Carlos Magno 

Rei dos Francos 

Rei dos lombardos 

Imperador Romano-Germânico 

 

Carlos Magno por Albrecht Dürer 

Governo 

Reinado 768 - 814 

Coroação Noyon, 9 de Outubro de 768 

Pávia, 10 de Julho de 774 

Roma, 25 de Dezembro de 800 

Antecessor Pepino, o Breve 

Sucessor Luís I 

Dinastia Carolíngia 

Vida 

Nascimento ca. 2 de abril de 742 

Liège 

Morte 28 de janeiro de 814 (71 anos) 

Aachen 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_monarcas_da_Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rei_dos_lombardos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_imperadores_do_Sacro_Imp%C3%A9rio_Romano-Germ%C3%A2nico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Albrecht_D%C3%BCrer
http://pt.wikipedia.org/wiki/768
http://pt.wikipedia.org/wiki/814
http://pt.wikipedia.org/wiki/Noyon
http://pt.wikipedia.org/wiki/9_de_Outubro
http://pt.wikipedia.org/wiki/768
http://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1via
http://pt.wikipedia.org/wiki/10_de_Julho
http://pt.wikipedia.org/wiki/774
http://pt.wikipedia.org/wiki/Roma
http://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_Dezembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/800
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pepino,_o_Breve
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_I,_o_Piedoso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dinastia_carol%C3%ADngia
http://pt.wikipedia.org/wiki/2_de_abril#Nascimentos
http://pt.wikipedia.org/wiki/742#Nascimentos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Li%C3%A8ge
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Sepultamento Catedral de Aachen 

Filhos Carlos, o Jovem 

Luís I 

Pai Pepino, o Breve 

Mãe Berta de Laon 

Assinatura 

 

 

 

           O GRAAL  

         EXCALIBUR-CALIBURN 

 

  

Dinastia carolíngia 
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos,_o_Jovem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_I,_o_Piedoso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pepino,_o_Breve
http://pt.wikipedia.org/wiki/Berta_de_Laon
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Karldergrossesignatur.svg
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 Bem, se entendemos o exposto acima, tudo está 

claro, agora. Do mesmo modo como a Lenda do Graal 

constituiu um extrato super-histórico, o qual remonta à 

saga dos Edda, na Irlanda, similarmente, as Lendas dos 

deuses mortos e ressuscitados constituiu um extrato 

super-histórico que remonta aos tempos mais antigos. 

 Os pesquisadores dizem mesmo que tais lendas 

tiveram sua origem nos arquétipos junguianos. 

 Ora, de uma forma análoga à encarnação da Lenda 

do Graal na história de Carlos Magno, as lendas e mitos 

que se referem aos deuses mortos e ressuscitados se 

encarna fatualmente em Jesus de Nazaré. Simples assim. 

  A HISTÓRIA DE JESUS, 

COMO  A DE CARLOS MAGNO, É PRECEDIDA POR UM 

EXTRATO SUPER-HISTÓRICO; TORNA-SE HISTÓRICO COM 

A SUA ENCARNAÇÃO. 

 

 Basta, portanto, ter um pouco de isenção e bom-

senso para perceber quão clara é a tese de J. Evola: o 

extrato super-histórico é uma camada narrativa 

“tradicional”, isto é, transmitida oralmente de geração a 
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geração. Tal camada narrativa tem similitudes em vários 

lugares e em diversas épocas. Finalmente, um dia, tal 

camada narrativa se torna a história real de um homem. 

 Essa simples explicação clareia o porquê da 

semelhança (não tão grande quanto o querem os autores 

tendenciosos) entre a Vida de Jesus e a vida de diversos 

deuses  pagãos. Ademais, as similitudes NÃO são tão 

perfeitas: já o vimos no capítulo 58. Quando se consulta 

ou se estuda os textos e documentos originais, 

encontramos pequenas analogias, pontos que 

apresentam alguma semelhança. E é só. 

              A BASE DA NARRATIVA 

 O arquétipo, no caso de Jesus e dos deuses que 

morrem e ressuscitam, é a rota do Sol no zodíaco, seu 

aparente movimento no céu e os benefícios que os seres 

humanos de todas as épocas creditam ao Astro-Rei. 

 O nascimento do Sol é acompanhado de uma 

fantástica sinfonia de cores e matizes que colorem o céu 

e as nuvens. Assim, se descreveu de forma análoga o 

nascimento dos Avatares. O  que é um Avatar?  
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Avatar é uma manifestação corporal de um ser  imortal segundo a 

religião hindu, por vezes até do Ser Supremo. Deriva 

do sânscrito Avatāra, que significa "descida", normalmente 

denotando uma (religião) encarnação  de Vishnu (tais 

como Krishna), que muitos hinduístas reverenciam como divindade. 

Muitos não-hindus, por extensão, usam o termo para denotar as 

encarnações de divindades em outras religiões. 

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre 

 Mas Jesus, como o demonstrou Papus, NÃO é um Avatar.  

“De fato, a história nos mostra que cada revelação cíclica efetuou-se ao 

mesmo tempo para todas as raças terrestres. Vemos, assim, num 

primeiro ciclo, manifestar-se ao mesmo tempo Krishna, o primeiro 

Zoroastro, Fo-Hi, Abraão e Sanchuniaton; um segundo ciclo produz 

Foe (Sakya Muni), o segundo Zoroastro, Moisés e Orfeu; e em um 

terceiro, Son-Mon, no Japão, Lao-Tsé e Kang-Tsé na China; o quarto 

ciclo nos traz Buda (Gautama), na Ìndia, Daniel, entre os Hebreus, 

Pitágoras, na Grécia, e Numa em Roma. Quem quiser pode ignorar 

estas coincidências, mas a história no-las mostra, e isso basta. Somente o 

ciclo de Jesus é pessoal. Ele é único: nenhum revelador veio ao 

mesmo tempo em outras raças. Porque quando o Rei vem 

pessoalmente a multiplicidade de embaixadores torna-se supérflua”. 

(Tratado de ciências Ocultas, pgs. 81/82).  

 E, mais adiante: “No plano invisível o Nome do Princípio 

Reparador ESTÁ ESCRITO DESDE A FORMAÇÃO DO NOSSO PLANETA! O 

Arqueômetro, do Marquês Saint Yves d’Alveydre demonstra exatamente 

como foi escrito esse NOME em todas as civilizações: 

Na Índia, Ishwa (IESHWA), que mais tarde foi pronunciado Shiwa. No 

Egito, escreveram os hierofantes a forma Oshi (Ishô, invertido, como 

em Shiwa); Na Caldéia, Oshi-ô, ou Ishi-ô,uma variação do nome 

egípcio”. E, de um modo incrivelmente semelhante à tese de J. Evola, 

Papus ensina: “Era pois impossível a um verdadeiro vidente ou a um 

verdadeiro profeta, de qualquer   religião, ler na alma invisível do nosso 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Imortal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hindu%C3%ADsmo
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2nscrito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vishnu
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Hindu%C3%ADsmo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Divindade
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planeta sem ver aparecer o NOME do Salvador, sua vida, milagres, e Seu 

sacrifício redentor” (idem, pg. 80). 

 Então, para nossa escola, não é porque o sol é o centro do 

Sistema, orbita em torno do Zodíaco e é Vida e Luz para todos os 

planetas, que a vida de Jesus é o que é; pelo contrário, é porque a 

vida de Jesus (que demonstramos preceder a toda a Criação) é o 

que é, que o sol se comporta do modo como foi planejado para se 

comportar!  Antes do Sol e de todos os Sistemas solares serem criados, O 

Sol do mundo espiritual existia. E o sol visível foi criado obedecendo ao 

padrão do Sol invisível. Mestre Valentim o explica na Pistis Sophia. 

 Cremos, com essas explicações, ter dito o que devíamos sobre O 

SOL. Ou, como diz Trimegisto, “O QUE EU DISSE DO SOL, FOI CUMPRIDO” 

(vide a Tábua de Esmeralda, escrita por Hermes Trimegisto, o três vezes 

grande). 

  


